A dunaszerdahelyi Szabó Gyula utcai Szakközépiskola lapja
Megjelenik időközönként

2013 FEBRUÁR-MÁRCIUS

Nyitott nap iskolánkban
A Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában ünnepváró nyitott napot
szerveztek az alapiskolák végzős diákjainak és szüleiknek.
Az iskola folyosóján átható sült alma illat fogadta az érkező
vendégeket, hangulatos karácsonyi dallamra tevékenykedtek a
diáklányok. Az iskola igazgatóját, Molnár Ilonát kérdeztük a
részletekről.
„A nyitott nap alkalmából meghívást kaptak a környékbeli alapiskolák végzős diákjai, akiknek
betekintést nyújtottunk egyes szakmáinkba.
Bemutatkoztak a fodrász-, a kozmetikus szakon tanuló diákjaink (ők műkörömépítést is tanulnak),
akiket felkértünk, hogy mutassák meg, milyen szakmai tudással rendelkeznek a gyakorlatban. A
frizurakészítésbe és műkörömépítésbe bevonták a vendégtanulókat is úgy, hogy nemcsak alanyként,
rajtuk mutatták be a választott frizurát, műkörömépítést, hanem lehetőséget kaptak annak elkészítésére
is.
Azt tapasztaltuk a látottak alapján, hogy sokan éltek a felkéréssel. Ez a délelőtt az ajándékozásról is
szólt, mert diákjaink megajándékoztak bennünket, pedagógusokat azzal, hogy többen bekapcsolódtak
a bemutatóba és megcsodálhattuk az általuk készített
alkalmi sminkeket, frizurakölteményeket. Amikor
mindenki elkészült a munkájával, az iskola átalakult
„kifutóvá” és felvonultak a modellek nagy taps
kíséretében a vendégek és az iskola diákjai előtt.
Mindenki örömére jól sikerült ez a délelőtt és a
meghívottak is jól érezhették magukat” – tudtuk
meg az igazgatónőtől.

Felnőttképzés
Miért a másodérettségivel
végződő szakot választottad?
Bevallom őszintén, mikor ebbe az iskolába jelentkeztem, nem igazán
tudtam, mire számíthatok. Hallottam ezt is, azt is, de gondoltam, hagyom magam meglepni. A
meglepetés nem is váratott sokáig magára. Az első dolog, ami nagyon kellemesen érintett, az
osztálytársaim kedvessége, elfogadása volt. Nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, a
napok jó hangulatban telnek.
A másik meglepetés a tantárgyak gyakorlatisága volt. Én eddig szinte csak elméleti dolgokat
tanultam, ezért nagyon tetszik, hogy a tanárok nemcsak elméleti tudást próbálnak a fejünkbe
önteni, hanem igyekeznek olyan dolgokat megtanítani, amiket a mindennapi életben is
hasznosítani tudunk. Egy kicsit az életre akarnak felkészíteni, és nekem ez tetszik.
Mindent összevetve, nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem, sőt, olyan élményekkel és
tapasztalatokkal gazdagodtam, amikre egy életen át emlékezni fogok.
Sebők Bereniké, I.L

Új szakok a 2013/2014-es tanévre
4 ÉVES, ÉRETTSÉGIVEL VÉGZŐDŐ
 szabadidő szervező (animátor voľného času)
FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK /2 éves, érettségivel végződő/ - szakmunkások számára
 elektrotechnika (elektrotechnika)
 podnikanie v remeslách a službách (vállalkozás a szakmák és szolgáltatások
területén)
ÉRETTSÉGI UTÁNI FELÉPÍTMÉNYI SZAK /2 éves, második érettségivel végződő/ érettségizettek számára
 számítógépes hálózatok műszerésze (mechanik počítačových sietí)

Iskolánk a
Facebookon!

Diákjaink sikerei
 Az Expert versenyen angol nyelvből, több mint 1000 résztvevőből, országos
viszonylatban 10. helyen végzett KOVÁCS ZOLTÁN- II.A, a többiek pedig az első 100
helyezett között vannak: Nagy Bence, Szabó Zoltán – I.C, Václáv Enikő-II.F, Mészáros
Máté – III.D, Varga Dávid – III.C, Kopecsny Péter – III.E.
 A kerületi Zenit elektrotechnikai versenyen Gašparek Krisztián - III.D, első helyen
végzett és Varga Tamás – III.C az ötödik helyen.
 Az angol olimpiász járási fordulójában Gál János-IV.D második helyen végzett.
 A focibajnokságon iskolánk csapata a negyedik helyen végzett.

A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási
intézetében jártunk
Iskolánk bűnmegelőzési prevenciós programjának
keretében február 5-én negyven, 18. életévét betöltött
diákunk ellátogatott a tököli börtönbe. Magyarország
tízmilliós lakosságára jelenleg átlagosan 17.000
fogvatartott jut.
A szabadságvesztések végrehajtását 18 országos és 14
megyei hatáskörű intézet végzi. A fiatalkorúak
szabadságvesztésének letöltésére a nemrég beindított
regionális intézetek mellett Közép-Magyarország
legmeghatározóbb intézete, a tököli Fiatalkorúak Bv. Intézete hivatott.
Az intézet eredetileg huszárlaktanya volt, majd az 1956-os forradalom leverése után a
Belügyminisztérium internálótábora lett. Megszüntetését követően 1963–ban költöztették ide a
fiatalkorúakat. (Alapító okirata szerint ez évben létesült.) 1971-től Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza
néven működött. Az 1971 és 1974 közötti bővítés során négy szálláskörletet és igazgatósági épületet
emeltek. 1985-ben egy újabb – 400 férőhelyes – lakóépületet építettek. 1997-ben az elítéltkonyha
teljes rekonstrukciójára került sor. 2007. január 1-i hatállyal az intézet vette át a Magyar Honvédségtől
a – korábban a Petőfi laktanyában működő – katonai fogház üzemeltetési feladatait.
Júliustól már 12 évesek is bekerülhetnek a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetébe. Ma még 14
év az alsó korhatár.
Jelenleg 250 fiatalkorú és 450 felnőtt tölti büntetését a
tököli börtönben, a legfiatalabb 17, a legidősebb 21 éves. A
jelenlegi szabályok szerint azok kerülnek ide, akik
betöltötték 14. életévüket, de még nem voltak 18 évesek,
amikor valamilyen komoly bűncselekményt elkövettek. Ők
21 éves korig tölthetik büntetésüket itt, aztán átkerülnek
más börtönbe, ha addig nem jár le az ítélet.
Az új jogszabályok szerint az év második felétől 12 év lesz
az alsó korhatár. A Magyar Nemzet cikke szerint 100
fogvatartott közül 10-20 visszaeső. A börtönben igyekeznek felkészíteni a fiatalokat a kinti életre, de
ez nem könnyű olyanokkal, akik bekerülésük előtt esetleg még sosem használtak angol WC-t vagy
fogkefét.
(következő számunkban résztvevő diáktársaitok beszámolóit olvashatjátok)

Nevessünk egy kicsit!
Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő:
- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot?
- Hát szerintem biztos a lap alján!
****************

A fizika tanár felelteti Pistikét:.
- Na, Pistike, légy szíves, mutasd be nekem az ampermérőt!
Mire Pistike:
- Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, ampermérő-tanár úr... Kérem ismerjék meg egymást.
****************

Miért teszi ki az informatikus a romlandó kaját az ablakok alá?
- Mert a Windows alatt minden lefagy.
****************

Két informatikus beszélget:
- Neked mi volt eddig a legkomolyabb kapcsolatod?
- Egy négy megás ADSL!
**************

Mit mondott Bill Gates a feleségének a nászéjszaka után?
- Drágám, ez még csak a béta verzió volt!
*****************

Az orvos a beteghez:
- A gerincéről készült röntgenfelvételen súlyos elváltozásokat találtunk, de
Photoshoppal kijavítottuk!
******************

Mi az: kicsi, sárga és veszélyes?
- Napos csibe a root jelszóval.



Február 28-án iskolai sakkverseny kerül megrendezésre



Március 4-8.: tavaszi szünet



Március 12.: írásbeli érettségi szlovák nyelv és irodalomból



Március 13.: írásbeli érettségi angol és német nyelvből



Március 15.: írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalomból



Március 25-én matematikai Kenguru verseny lesz iskolánkban



Március 28 - április 2.: húsvéti szünet

Minden kedves
olvasónknak kívánunk
kellemes húsvéti
ünnepeket!
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